
 
 
 
Lødingen Næringsforum 
          Lødingen,.06.01.2010 

 
 
PROTOKOLL FRA STYREMØTET 
Torsdag 04.02.10, kl 19.00-21.00. Møterom Lødingen Innovasjon AS. 
  
Til stede fra styret: Randi Normann- styreleder/sekretær, Kjell Ness- nestleder, Anne 

Myrlund- styremedlem/kasserer, Dagfinn Ribe- styremedlem, Jan 
Heidegård- styremedlem, Ann- Ingrid Kanstad –vara, Trond- Viggo 
Nilsen- vara. 

 
Forfall:   Ingen  
 
 
  
 
Styresaker: 
 
39.6.09/10: Godkjenning av protokoll  

Godkjent 
 

40.6.09/10: Orientering v/styreleder/runde rundt bordet  
Det er kommet invitasjon fra Sparebanken Nord-Norge om at banken ikke skal 
ha åpent for kunder. Kjell og Randi stiller på møte med banken. 
Turistinformasjonen har de 2 siste årene vært drevet av Johannes Strand og 
Geir Ellingsen, men de ønsker ikke å drive dette videre. Landia kan være et 
fremtidig alternativ som turistinformasjon, men pga konkurs og usikkerhet for 
hva som skjer avventes diskusjonen rundt turistinformasjon. 
Med fokus på muligheter: Ann Ingrid, Anne og Randi finner ut hvordan vi 
bringer dette videre og hvordan ungdommene som var med takkes av. 
 

41.6.09/10: Næringslivssamarbeid i regionen 
Daglig leder Geir Jørgensen, Harstadregionens Næringsforening (HRNF) og 
Rådmann Per G Johnsen var invitert til å være med å diskutere 
næringslivssamarbeid i regionen. Geir presenterte kort HRNF. Regionalt 
samarbeid har et sterkt fokus i foreningen, og det er mange utfordringer knyttet 
til dette. Nasjonal Transportplan er et eksempel på en utfordring som det har 
vært jobbet en del med og som det må arbeides mer med i et felles forum. Vi 
må ta tak i de viktige diskusjonene og finne felles mål som løfter regionen. Det 
kan være en ide å inngå en samarbeidsavtale mellom HRNF og LNF som 
regulerer konkrete saker, samt felles prosjekter en skal samarbeide om.  
 

Vedtak: 

Informasjon tas til orientering. LNF opprettholder kontakten mot HRNF, og  

Har regionalt samarbeid som en viktig del av aktivitetsplanen for 2010. 

 

 

42.6.09/10: Økonomi 
Anne sender ut regnskapet for 2009. Vedtak i saken gjøres på mail. 

  

   



43.6.09/10: Team Lødingen 
Styreleder viste til utsendt årsplan 2009 fra Team Lødingen og ba 
styremedlemmene om å lese gjennom det på egen hånd. Videre orienterte 
styreleder om at rådmann Per G Johnsen har signalisert at han ønsker å være 
mer involvert i Næringslivsarbeidet i Lødingen kommune, og at det er naturlig 
å gjøre det gjennom å være med i Team Lødingen. Dette er et positivt signal, 
men for at næringslivet skal ha flertall må det inn en person til fra næringslivet. 
Styret er oppfordret til å komme med forslag til kandidat på bakgrunn av at de 
har forslagsrett (jfr tidligere styrevedtak). 
 

Vedtak: 

Styreleder forespør kandidater som har vært foreslått. 

 

44.6.09/10 Årsmøte 2010 
  Dato for årsmøte er 25.02.10. I tillegg til de vanlige sakene: 

Regionalt samarbeid 
  Videreutvikling av Lødingenkortet 
  Banken  
  Aktiviteter 2010 
 
45.6.09/10 Evt. 

 Ingen saker under evt. 
 

 
 
 
______________   _____________  ______________ 
Randi Normann   Kjell Ness   Dagfinn Ribe 
styreleder/sekretær   nestleder   styremedlem   
 
_________________   ______________  ______________  
Anne Myrlund   Jan Heidegård   Ann- I Kanstad 
styremedlem/kasserer   styremedlem   1. vara 
 
_____________ 
Trond- Viggo Nilsen   
2. vara          
 


